
 
 
 
 
 
 

Програма з  
історії України для вступних випробувань на основі   

базової загальної середньої освіти 
 

Вступ. Предмет і завдання курсу історії України. Предмет і завдання курсу 
історії України. Проблематика й структура курсу. Проблеми періодизації історії 
України. Історіографія курсу історії України. Концепції історії України. Вплив 
природно - географічних факторів на розвиток історії України. 

Найдавніша історія України. 
Українські землі в епоху палеоліту, мезоліту. Родові общини і племена.  

Археологічні та історико-лінгвістинні джерела про етнічну єдність південної групи 
східнослов'янських племен. Праукраїнський етнос. Розселення первісних людей. 
Мідний вік та епоха бронзи.  Неолітична революція. Пам’ятки трипільської культури. 
Гіпотези щодо виникнення найдавніших держав на території України. Залізний вік: 
формування цивілізованого суспільства . Народи Північного Причорномор’я (таври, 
кіммерійці, скіфи, сармати, готи). Етнокультурні зв’язки скіфів і сарматів із 
слов’янами. Антична цивілізація Північного Причорномор’я.  

Східні слов’яни на території України. Розселення східних слов’ян. Війни з 
Візантією та їх наслідки. Економіка і соціальні відносини східних слов’ян. Передумови 
утворення держави у східних слов’ян. 

Археологічні та історико-лінгвістинні джерела про етнічну єдність південної 
групи східнослов'янських племен. Праукраїнський етнос. 

Утворення і розвиток держави Київська Русь. 
Концепції походження держави Київська Русь та її назви. Розширення і зміцнення 

Київської держави наприкінці IX-X ст. Розквіт Київської Русі наприкінці X- I половині XI ст. 
Запровадження християнство. Історичне значення християнізації Русі. Політична система. 
Соціально – економічний розвиток. Зовнішня політика київських князів. Русь і кочівники. 

Причини і етапи феодальної роздробленості. Занепад Києва. Тимчасова політична 
стабілізація суспільства: Володимир Мономах, Мстислав Великий. Занепад Київської Русі 
з другої половини XI століття. Посилення удільних князівств. Культура Київської Русі. 
Проблема формування народностей у Руській державі. 

Галицько-Волинська держава. 
Політичний, соціальний та економічний розвиток в XII - першій половині XIV 

століть. Правління династії галицьких Ростиславичів, Ярослав Осмомисл. Правління 
династії галицько-волинських Романовичів. Роман Мстиславич. Данило Галицький. Боротьба 
галицько-волинських князів з монголо-татарами. Занепад Галицько-Волинського князівства. 
Галицько-Волинське князівство як одна із форм української державності. 

Українські землі під владою Литви та Польщі (XIV - перша половина XVII ст.). 
Включення українських земель до складу Литовської держави. Політика великих 

литовських князів на українських землях. Передумови польсько-литовської інтеграції. 
Кревська та Городельська унії. Боротьба руських князів проти польсько-литовського 
зближення. Ліквідація удільних князівств. Люблінська унія та її наслідки для України. 
Суспільна організація та соціально-економічні відносини. Магдебурзьке право. Литовські 
статути. Православні братства в Україні. Брестська церковна унія: передумови та наслідки. 
Посилення національно-релігійного гноблення. Культурно-релігійні рухи кінця XVI – 



першої половини XVII століть. П.Могила. Роль церкви у збереженні самобутності 
українського народу. 

Причини та джерела появи козацтва. Створення Запорізької Січі. Д.Вишневецький. 
Устрій та військово-політична організація Запорізької Січі. Основні етапи розвитку козацької 
державності. Реєстрове козацьке військо. Піднесення козацтва в другій половині XVI 
століття. Повстання під проводом К.Косинського і С.Наливайка, Поразка повстань та 
тимчасовий занепад Запорізької Січі. Боротьба козацтва з турками і татарами. Гетьман П. 
Сагайдачний. Хотинська війна Козацькі повстання 1620-1630-х рр. Причини поразки та 
наслідки повстань. 

Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Утворення козацької 
держави. 

Причини, характер і рушійні сили. Основні концепції періодизації Визвольної війни. 
Початковий етап війни (1648-1649). Перемоги козацько-селянського війська під Жовтими 
Водами, Корсунем, Пилявцями. Битва під Зборовом. Зборівський мир. Відновлення української 
державності. Формування державних інституцій і активізація зовнішньополітичної діяльності 
уряду Б.Хмельницького. Молдавські походи Хмельницького. Битва під Берестечком і 
Білоцерківський мир. Битви під Батогом і Жванцем. Зближення України з Московією. 
Переяславська Рада. Березневі статті Б.Хмельницького 1654 року. Входження України під 
протекторат Московії. Завершальний етап Визвольної війни. Воєнні дії 1654-1657 рр. 
Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. Основні напрями внутрішньої та 
зовнішньої політики І.Виговського. Гадяцька унія. Битва під Конотопом. Гетьманування Юрія 
Хмельницького. Поглиблення руйнівних процесів в Українській державі. 

Історичне значення Визвольної війни українського народу.Оцінка особи Богдана 
Хмельницького в науковій літературі. 

Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині 
XVII - XVIIІ ст. 

Зовнішньоекономічні зв'язки України в другій половині XVII- на початку XVIII 
століття. Економічне піднесення в Україні після приєднання Північного Причорномор'я.. 
Активізація зовнішньої торгівлі. Посилення кризових явищ в соціально-економічному 
житті України внаслідок закріпачення селянства 1783 року. 

Політичне життя в Україні в другій половині XVII століття. Спроби об'єднання 
українських земель. П. Дорошенко, І.Самойлович. Стабілізація політичного життя в Україні 
в кінці XVIII століття. Гетьман І.Мазепа.. Союз І.Мазепи з Карлом XII. Полтавська битва. 
Ліквідація Запорізької Січі. Гетьман у вигнанні - П.Орлик. Конституція П. Орлика 1711 
року. Обмеження Української автономії в першій половші XVIII ст. Діяльність 
Малоросійської колегії. Правління гетьманського уряду (1735-1750). Гетьман 
К.Розумовський. Ліквідація гетьманату Катериною ІІ. Посилення антиукраїнської політики 
російського царизму. Ліквідація Запорізької Січі 1775 року і скасування козацької автономії. 

Історичне значення Існування Української Гетьманської держави другої половини ХVII-
ХVIII століття. 

Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці XVII-XVIІI 
століттях. Визвольні повстання 1702-1704 рр. С.Палій. Гайдамацькі рухи 1730-1760-х рр. 
Коліївщина, Рух опришків. О.Довбуш. Занепад та поділи Речі Посполитої. Нове політичне 
розчленування України Російською та Австрійською імперіями. 

 Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у І половині 
ХІХ ст. 

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі іноземних держав.  
Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок промислового 

перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії. 
Загострення соціально-економічних протиріч в Україні. Селянські повстання. 

У.Кармелюк. 



Початковий етап національного відродження. Становлення української 
інтелігенції. Діяльність декабристів в Україні. Вплив польського повстання 1830-1831 
років на національне життя в Україні. Кирило-Мефодієвське братство. Т. Шевченко. 

Участь України в зовнішньополітичних акціях Російської імперії (російсько-
турецька війна 1806-1812, приєднання Бесарабії до Росії, війна з наполеонівською 
Францією 1812 року). 

Характер політики австрійського уряду щодо українців. Продовження 
реформ Марії-Терези Йосифом ІІ, їх роль у розвитку національно-культурного життя 
Галичини та Буковини. Суспільно-політичний рух. "Руська трійця". Буржуазна революція 
1848 року. Скасування кріпосного права. Головна Руська Рада. 

 Українські землі у ІІ половині ХІХ століття. 
Загострення соціально-класових протиріч. Селянські повстання. Скасування 

кріпосного права в Російській імперії. Буржуазні реформи 60-70 років та їх здійснення в 
Україні. Шляхи розвитку буржуазних відносин у сільському господарстві. Особливості 
завершальної фази промислового перевороту.  

Культурно-просвітницький етап національного руху. Українофіли. В.Антонович. 
Громадівський рух І посилення репресій з боку царизму. Участь українців у польському 
повстанні 1863-1864 рр. в Україні, Валуєвський циркуляр. Емський указ. Криза 
громадівського руху. Діяльність російських народницьких груп в Україні. 
М.Драгоманов і зародження українського соціалізму. Революційно-демократичний рух. 
Поширення марксизму. Початок пролетарського руху. 

Політико-адміністративний статус західноукраїнських земель. Народовська та 
москвофільська течії національно-визвольного руху. Криза культурницьких рухів. 
І.Франко, М.Грушевський. зародження національно-політичного руху в Україні. Поява 
українських політичних партій. 

 
 
 

 


